ฉบับที่ 13/2543
รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2543
การเงินและการธนาคาร
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2543 สาขาธนาคารพาณิชยมยี อดเงินฝากคงคาง 267,739.3
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 601.1 ลานบาท หรือรอยละ 0.2 และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6 เมือ่
เทียบกับระยะเดียวกันปกอ น เนื่องจากมีรายไดจากการจําหนายพืชผลที่สําคัญทางการเกษตร
เงินฝากเพิ่มขึ้นมากที่จังหวัดลําพูน อุทัยธานี พะเยา ลําปาง และนครสวรรค
ทางดานสินเชือ่ มียอดคงคาง 203,423.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน 421.0 ลาน
บาท คิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 0.2 แตเมื่อเทียบกับอัตราเพิ่มระยะเดียวกันปกอนลดลงรอยละ
3.3 เทียบกับที่ลดลงรอยละ 11.9 ของเดือนเดียวกันปกอน เปนผลจากสาขาธนาคารพาณิชย
โดยเฉพาะสาขาธนาคารพาณิชยท่ีมคี วามคืบหนาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ เริ่มมีการให
สินเชื่อเพิ่มขึ้นในธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจสงออก สินเชือ่ แกแรงงานไปตางประเทศ สินเชือ่
เพื่อที่อยูอาศัย และธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน สินเชื่อเพิ่มขึ้นที่
จังหวัดลําปาง เชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลกและลําพูน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 ธนาคารปรับตัวลดลงจากเดือน
กอน โดยอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทประจํา 3 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 3.25 ตอป ลดลงจาก
รอยละ 3.5 ตอปของเดือนกอน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 12 เดือน อยูที่ระดับรอยละ 3.75
ตอป ลดลงจากรอยละ 3.75-4.00 ตอปของเดือนกอน ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบี้ยเงินฝากประเภท 24
เดือนทรงตัวตอเนื่องจากเดือนกอนอยูที่ระดับรอยละ 4.00-4.75 ตอป สวนอัตราดอกเบี้ยเงินให
กูยืมแกลูกคาชั้นดี (MLR) ทรงตัวอยูที่ระดับรอยละ 8.00-8.50 ตอป
ปริมาณการใชเช็คในเดือนกรกฎาคม 2543 มีปริมาณ 346,398 ฉบับ มูลคา 22,026.6
ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 5.4 และรอยละ 7.5 ตามลําดับ ทางดานปริมาณเช็คคืน
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 2.3 เปน 7,240 ฉบับ มูลคา 379.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.2
จากเดือนกอน สวนหนึง่ จาก ธุรกิจโรงงานน้าํ ตาล เช็คคืนเพิ่มขึ้นมากที่สํานักงานหักบัญชี
กําแพงเพชร นครสวรรค อุตรดิตถ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และแมฮองสอน สัดสวนปริมาณ
และมูลคาเช็คคืนตอเช็คเรียกเก็บอยูที่ระดับรอยละ 2.1 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ เทียบกับรอย
ละ 1.9 และรอยละ 1.5 เดือนกอน และรอยละ 2.0 และรอยละ 1.5 ระยะเดียวกันปกอน
ฐานะการคลัง
ฐานะการคลังรัฐบาลในภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2543 มีเงินในงบประมาณขาดดุล
8,100.8 ลานบาท เทียบกับทีข่ าดดุล 7,892.5 ลานบาท เดือนเดียวกันปกอน เนือ่ งจากรายได
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ลดลงรอยละ 4.1 จากระยะเดียวกันปกอ น เหลือ 753.6 ลานบาท ขณะที่รายจายเพิ่มขึ้นรอยละ
2.0 เปน 8,854.4 ลานบาท
การจัดเก็บรายไดในภาคเหนือลดลงเกือบทุกชนิด โดยภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงรอยละ
7.1 เหลือ 103.3 ลานบาท ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่มลดลงรอยละ 6.4 และ
รอยละ 0.9 เหลือ 282.4 ลานบาท และ 247.9 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บจากเงินไดอื่นในเดือนนี้เพิ่มขึ้นตอเนื่องกันเปนเดือนที่สาม โดยเดือนนี้
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 20.2 เปน 163.2 ลานบาท สวนใหญเปนเงินไดของการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ทางดานรายจายรัฐบาลในภาคเหนือซึง่ เพิ่มขึน้ รอยละ 2.0 เปน 8,854.4 ลานบาท เทียบ
กับที่ลดลงรอยละ 2.6 เดือนเดียวกันปกอน เปนการเพิ่มขึ้นของรายจายลงทุนรอยละ 14.0 เปน
3,024.9 ลานบาท โดยเฉพาะหมวดเงินอุดหนุนซึ่งสวนใหญเปนการซื้อครุภัณฑและเครื่องใช
จากสถาบันการศึกษา เพิม่ ขึน้ รอยละ 60.0 เปน 1,083.6 ลานบาท ขณะที่รายจายประจําลดลง
รอยละ 3.3 เหลือ 5,829.5 ลานบาท จากการลดลงของรายจายงบกลางและรายจายหมวด
คาตอบแทน อยางไรก็ตาม เมือ่ รวมรายจายตามมาตรการเพิ่มการใชจายภาครัฐเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ซึ่งในเดือนนี้เบิกจาย 54.0 ลานบาท แลว ยอดรวมรายจายลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 3.2 เหลือ 8,908.4 ลานบาท เทียบกับที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.2 ระยะ
เดียวกันปกอน
อนึง่ รายจายตามมาตรการเพิม่ การใชจายภาครัฐเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ (มิยาซาวา) ใน
ภาคเหนือณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2543 เบิกจายแลว 7,827.8 ลานบาท หรือรอยละ 92.0 ของ
วงเงินอนุมัติทั้งสิ้น 8,510.2 ลานบาท จังหวัดที่มีอัตราการเบิกจายสูงสุดไดแก จังหวัด
แมฮองสอน เชียงราย และพะเยา คิดเปนรอยละ 97.8 รอยละ 97.3 และรอยละ 95.6 ของวงเงิน
อนุมัติ ตามลําดับ
การคาตางประเทศ
การสงออก ของภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 2543 มีมลู คา 115.3 ลานดอลลาร สรอ.
เพิม่ ขึน้ จากเดือนกอนรอยละ 2.9 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30.7
(ในรูป เงินบาทมีมูลคา 4,611.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 5.9 และ รอยละ 41.7 ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกผานทาอากาศยานและ
ชายแดน
การสงออกผานทาอากาศยาน มีมลู คาสงออก 99.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิม่ ขึน้ จาก
เดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 1.3 และรอยละ 33.5 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมี
มูลคา 3,966.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.3 และ
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รอยละ 44.7 ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึ้นของการสงออกสินคาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เปนสําคัญ โดยการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกัน
ปกอนรอยละ 33.1 เปนผลจากความตองการสินคาในตลาดเอเซียเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจาก
ญี่ปุน เกาหลี และไตหวัน ขณะที่ความตองการของยุโรปและสหรัฐอเมริกาอยูในเกณฑดี สวน
มูลคาการสงออกนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 19.4 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้ง
จากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 73.0 และรอยละ 35.2 ตามลําดับ (ในรูปเงิน
บาทมีมลู คา 777.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 78.1
และรอยละ 46.6) เนือ่ งจากในปนส้ี ง ออกลําไยไดเพิม่ ขึ้น
การสงออกผานชายแดน มีมลู คา 16.1 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา
และเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 13.8 และรอยละ 16.0 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 644.4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 17.1 และรอยละ 25.7
ตามลําดับ) จากการเพิ่มขึ้นทัง้ การสงออกไปพมา และจีน (ตอนใต)
การสงออกไปพมา มีมลู คา 12.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและ
เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 3.1 และรอยละ 1.7 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 501.0 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 6.1 และรอยละ 10.2
ตามลําดับ) การสงออกไปลาว มีมลู คา 1.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ
7.9 แตเพิ่มขึ้นจาก เดือนเดียวกันปกอนรอยละ 40.8 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 43.8 ลานบาท
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 5.2 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 52.6) เนือ่ งจาก
ในเดือนนี้มีฝนตกมากเปนอุปสรรคตอการขนสงสินคาภายในประเทศลาว สวน การสงออกไปจีน
(ตอนใต) มีมลู คา 2.5 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอน
กวา 2 เทาตัว (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 99.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือน
เดียวกันปกอนกวา 2 เทาตัว) จากการสงออกลําไย อบแหงเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ ซึง่ มีมลู คาถึง 2.0
ลานดอลลาร สรอ. เนื่องจากในปนี้มีผลผลิตมากและราคาต่ํา
การนําเขา มูลคาสินคานําเขาในรูปดอลลาร สรอ. มีมลู คา 86.0 ลานดอลลาร สรอ.
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 20.3 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 29.6 (ในรูปเงิน
บาท มีมลู คา 3,441.7 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 17.9 แตเพิ่มขึ้นจากเดือน
เดียวกันปกอน รอยละ 40.5) โดยเพิม่ ขึ้นจากการนําเขาผานทาอากาศยานเปนสําคัญ
การนําเขาผานทาอากาศยาน มีมลู คา 83.3 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงจากเดือน กอน
หนารอยละ 20.5 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 31.3 (ในรูปเงินบาทมีมูลคา
3,334.2 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 18.1 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอย
ละ 42.3) จําแนกเปนการนําเขาในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีมูลคา 82.6 ลานดอลลาร สรอ.
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ลดลงจาก เดือนกอนหนารอยละ 20.8 เนื่องจากการนําเขาเครื่องจักรเริ่มลดลงหลังโรงงานตางๆ
ติดตั้งไปสวนหนึ่งแลว แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 31.1 สวนใหญเปน
การนําเขาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของการสงออก สวนการนําเขาสินคาผานทาอากาศ
ยานนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีมลู คา 0.8 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนกอน
หนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 45.9 และรอยละ 53.8 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
31.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 50.2 และรอยละ 66.7
ตามลําดับ)
การนําเขาสินคาจากชายแดน มีมลู คา 2.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงทั้งจากเดือน กอน
หนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 13.1 และรอยละ 8.3 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา
107.5 ลานบาท ลดลงจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 10.6 และรอยละ 0.6
ตามลําดับ) จากการนําเขาสินคาจากพมาลดลงเปนสําคัญ
การนําเขาสินคาจากพมา มีมลู คา 1.9 ลานดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา
รอยละ 4.6 แตเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปกอนลดลงรอยละ 15.2 (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 74.5
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 7.6 แตลดลงจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 8.1)
ลดลงเนื่องจากการนําเขาโค-กระบือลดลง และไมมกี ารนําเขาไมซงุ อยางไรก็ตาม มีการนําเขา
เฟอรนิเจอรไมจากพมา มากขึ้น สวน การนําเขาจากลาว มีมลู คา 0.7 ลานดอลลาร สรอ. ลดลง
จากเดือนกอนหนารอยละ 26.9 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 14.7 (ในรูปเงินบาท
มีมลู คา 29.4 ลานบาท ลดลงจากเดือน กอนหนารอยละ 24.7 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันป
กอนรอยละ 24.4) จากการนําเขากระบือมีชีวิตและถานหินลิกไนตเพิ่มขึ้น สวน การนําเขาจาก
จีน(ตอนใต) มีมลู คา 0.1 ลานดอลลาร สรอ. ลดลงทั้งจากเดือนกอนหนาและเดือนเดียวกันปกอน
รอยละ 70.9 และรอยละ 3.7 ตามลําดับ (ในรูปเงินบาทมีมลู คา 3.6 ลานบาท ลดลงจากเดือน
กอนหนารอยละ 70.1 แตเพิม่ ขึ้นจากเดือนเดียวกันปกอนรอยละ 4.3) เนื่องจากความตองการ
สินคาของจีนลดลง
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีราคาผูบริโภคเดือนกรกฎาคม 2543 ทรงตัวอยูใ นระดับเดียวกันเดือนกอนหนา แต
เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันปกอ นเพิม่ ขึ้นรอยละ 2.3 เนือ่ งจากดัชนีราคาสินคาหมวดอืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช
อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนในอัตรารอยละ 0.2 ขณะทีด่ ชั นีราคาสินคาหมวด
อาหารและเครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.3
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 0.3 และลดลงจากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 2.4 จากการลดลงของราคาสินคากลุมผักและผลไมรอยละ 2.2 เนือ่ งจาก
สภาพ อากาศเอื้ออํานวยทําใหปริมาณผักสดออกสูตลาดมากขึ้น กลุมอาหารที่ซื้อจากตลาด
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(เชน น้าํ มันพืช กะป น้ําปลา น้าํ ตาลทราย ฯลฯ) ลดลงรอยละ 2.0 จากการทีน่ ํ้ามันพืชและ
มะพราวขูดมีตนทุนลดลง กลุมเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลลดลงรอยละ 0.5 และกลุมไขและ
ผลิตภัณฑนมลดลงรอยละ 0.2 จาก ภาวะผลผลิตที่ออกสูตลาดมากขึ้นและภาวะการแขงขันของ
ผูป ระกอบการ อยางไรก็ตาม กลุม ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปงราคาเพิม่ ขึ้นรอยละ 0.8
เนื่องจากขาวหอมมะลิมีปริมาณเหลือนอยและเปนที่ตองการของตลาด กลุมอาหารที่ซื้อบริโภค
(เชน ขาวแกงอาหารสําเร็จรูปพรอมทาน) ราคาไมเปลีย่ นแปลง
หมวดอื่นๆที่มิใชอาหาร เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.2 และเพิม่ ขึ้นรอยละ 4.7
จากระยะเดียวกันปกอ น จากราคาน้าํ มันในประเทศสูงขึ้น สงผลใหราคาสินคาหมวดพาหนะการ
ขนสงและการสื่อสารเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 0.6 ขณะทีห่ มวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล
ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.1 เนื่องจากราคายาที่สั่งจากตางประเทศสูงขึ้น ขณะทีห่ มวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลราคาลดลงรอยละ 0.6 เนือ่ งจากภาวะการแขงขันสูง ทั้งสุราที่ผลิตใน
ประเทศและสุราที่นําเขาจากตางประเทศ และสินคาหมวดเคหสถานราคาลดลงรอยละ 0.1
เนือ่ งจากผูใ หเชาลดคาเชาเพือ่ จูงใจ
การใชจายภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเริ่มชะลอตัวจากที่ขยายตัวในเกณฑสูงชวง 5 เดือนแรกป
2543 ทัง้ นีเ้ ปนผลจากผูบ ริโภคระมัดระวังการใชจา ยและภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั ฟนตัวไมเต็มที่
นอกจากนัน้ แรงกระตุน จากมาตรการของรัฐ เชน โครงการมิยาซาวาเริ่มออนตัว อีกทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่อยูในเกณฑต่ํา ทําใหรายไดของกลุมมีรายไดสูงลดลง
ยอดรถยนตจดทะเบียน ในเดือนมิถนุ ายนมีปริมาณ 2,262 คัน เพิม่ ขึน้ จากระยะ
เดียวกันปกอนรอยละ 33.6 เทียบกับที่เพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 68.3 ในเดือนกอน โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นของทั้งรถยนต นั่งสวนบุคคลและรถยนตเชิงพาณิชยในเกือบทุกจังหวัด สวนยอด
รถจักรยานยนตจดทะเบียน มีปริมาณเทากับ 13,082 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 38.1 โดยเปนการ
เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัดภาคเหนือ ดานการจัดเก็บ ภาษีมูลคาเพิ่ม (คํานวณจากฐานภาษีรอยละ 7)
ในเดือนกรกฎาคม 2543 จัดเก็บได 247.9 ลานบาท ลดลงจากระยะเดียวกันปกอนรอยละ 0.9
สวนวิชาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
31 สิงหาคม 2543

